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والثالثين لمؤتمر اصحاب السيادة والمعالي والسمو والسعادة رؤساء الوفود المشاركون في اجتماعات الدورة الخامسة 

 ...٢٠٢٠ايلول  /٢٢-٢١منظمة االغذية والزراعة اإلقليمي للشرق االدنى المنعقد افتراضيا للمدة من 
 ..لكم ولشعوبكم وبلدانكم التطور واالزدهار  احييكم بتحية مباركة طيبة متمنيا

  

 ... أيها السيدات و السادة
ات التي تواجهها بلدان الشرق األدنى ومنها بلدي العراق, السيما اليخفى على حضراتكم, صعوبة الظروف, وحجم التحدي

، التي تسببت بحدوث انكماش اقتصادي وتعرض الكثير من فئات ١٩مواجهة الخطر الكبير المتمثل بجائحة كوفيد   في

خلق صعوبة في قدرة  الى  المجتمع الى ضرر كبير, ومما زاد في تفاقم المشكلة هو انخفاض اسعار النفط بنحو الفت, ما اّدى

وضمان متطلبات  ١٩الحكومة على تأمين النفقات الحاكمة وفي المقدمة منها توفير متطلبات مواجهة خطر جائحة كوفيد 

 . حياة المجتمع

وصلت النسبة إلى اكثر   فقد تسببت هذه الجائحة, ومعها األزمة المالية في زيادة معدالت الفقر في العراق بنحو ملحوظ, اذ

% , وكانت الشرائح الهشة التي تشمل النساء واألطفال وكبار السن وذوي االحتياجات الخاصة هي اكثر الشرائح 31من 

 .تأثرا وتضررا من هذه األزمة نتيجة توقف الكثير من االعمال السيما اعمال القطاع الخاص

  
 ... ايها السيدات والسادة

ممكنة لمواجهة التحديات الناجمة عن األزمة, وتطبيقها لتقليل تأثير تلك تسعى حكومة جمهورية العراق الى رسم السياسات ال

األزمة على األقتصاد والمجتمع وهناك تعاون وتنسيق عالي المستوى مع المنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة االغذية 

نشير هنا الى اننا نعمل اليوم على والزراعة وباقي منظمات االمم المتحدة الستكمال الوثائق المطلوبة ولعل من المناسب ان 

، بما ٢٠٣٠، وكذلك الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة ٢٠٢٢-٢٠١٨اعادة النظر بمسارات خطة التنمية الوطنية الخمسية 

ينسجم وطبيعة التحديات الصحية واالقتصادية التي نواجهها اليوم, واستشراف التداعيات المحتملة الحدوث في السنوات 

كما اننا نعمل اليوم وبجدية عالية على النهوض بالقطاع الخاص الوطني ومنحه المساحة المناسبة التي تجعله شريكا المقبلة 

حقيقيا مع القطاع الحكومي في عملية البناء التنموي المنشود وذلك في إطار ستراتيجبة وطنية واضحة, فضال عن ايالء 

في مواجهة   وامكانات المنظمات المدنية في دعم جهود الحكومة والمجتمعالمجتمع المدني اهتماما حكوميا ايمانا باهمية 

 . التحديات الراهنة والمستقبلية
وفي مجال سياسات مكافحة الفقر فاننا نعمل جاهدين على تنفيذ بنود احدى اهم االستراتيجيات, وهي االستراتيجية الوطنية 

حياة الفقراء في مجاالت الصحة والتعليم والسكن والدخل, عبر لخفض الفقر في العراق التي نحاول من خاللها تحسين 

 . مجموعة من السياسات، التي تضطلع بها مجموعة من المؤسسات الحكومية والمدنية والقطاع الخاص
  

 ... أيها السيدات والسادة
ا ندرك تماما ان احد اهم المعالجات ان مشكلة تأمين الغذاء في بلداننا مازالت تمثل تحديا ليس سهال امام الحكومات ولذلك فانن

لمواجهة هذا التحدي هو تحقيق التكامل االقتصادي والزراعي بين دول االقليم وتبادل الخبرات من اجل تطوير الزراعة 

وتحقيق االمن الغذائي بمعناه الحقيقي وما يترتب على ذلك من توفير المزيد من فرص العمل وتفعيل الكثير من القطاعات 

ادية والتنموية, ناهيكم عن اسهامه في تحقيق االمن الصحي الرتباط هذا االمر بتحسين نوع ومستوى الغذاء وتمكين االقتص

 . من تأمين متطلباتها الغذائية  الشرائح الهشة

ء كان ذلك اننا اليوم وفي ظل التحديات الراهنة وتداعياتها المستقبلية فإننا نتطلع الى تعاون عالي المستوى بين بلداننا سوا

 . على مستوى الحكومات او على مستوى القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني
كما اننا نتطلع ايضا وبمزيد من الرغبة في التعاون الى دور اكبر لمنظمات االمم المتحدة في دعم جهود حكوماتنا السيما في 

 . مجال االمن الغذائي والصحي وتمكين المرأة
، ١٩ة االغذية والزراعة)فاو( التي كان التعاون معها رائعا، خالل االشهر الماضية من ازمة كوفيد واخص بالذكر هنا منظم

وما سبقها وانها لمناسبة طيبة ان نعرب اليوم وعبر منصة هذا المؤتمر عن وافر التقدير واالمتنان لما تقدمه المنظمة من 

اعي الذي يشهد في الوقت الحالي تطورا جيدا اسهم في توفير دعم متميز لجهود الحكومة العراقية في تطوير القطاع الزر

الكثير من المنتجات والمحاصيل الزراعية األساسية.. وبهذه المناسبة, نعلن عن موافقتنا على االعالن الوزاري الصادر عن 



ايلول  22-21مدة من ( لمؤتمر منظمة االغذية والزراعة االقليمي للشرق االدنى الذي انعقد لل35اجتماعات الجلسة الـ)

, وما تضمنه من مبادئ واهداف مهمة, كما يسرنا ان نعلن عن دعمنا وتأييدنا للمبادرة التي تقدمت بها منظمة االغذية 2020

والزراعة, الموسومة )يدا بيد(، مؤكدين اهمية هذه المبادرة في دعم جهود الحكومة العراقية لتطوير القطاع الزراعي، 

 ..وصوال لتحقيق االمن الغذائي ،19ومواجهة كوفيد 
وختاما يطيب لي ان أتقدم بالشكر والتقدير لمنظمة)فاو(، ومديرها العام، وبعثتها العاملة في العراق، لم يقدمونه من دعم وما 

 . يبدونه من تعاون مثمر..والشكر موصول لألشقاء في سلطنة عمان على تنظيم هذا المؤتمر متمنيا للجميع النجاح والسداد
 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...

 


